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Rónai Éva: Várakozás, 1992 Rónai Éva: Farkas és barátai, 1990



Rónai Éva kárpitművészetének megközelítéséhez,
műveinek értelmezési kísérletéhez – amely kísérlet
könnyen lehet, hogy beteljesítetlen marad – számos
szempont felmerülhet, több összefüggés megjelölése
kínálkozhat. E különös kárpit-világ titkainak feltárásával
megpróbálkozhatunk a magyar textilművészet tör-
ténetének rendszerében, tendenciáinak tükrében
vizsgálódva, viszonylagos biztonsággal megállapítván,
hogy ez az életmű a magunk mögött hagyott évszá-
zad utolsó harmadában bontakozott ki. Akkor, amikor
az elevenné terebélyesedett magyar textilművé-
szetben a kísérletező-megújító kezdeményezések
fellángoltak, majd e fellángolást követően kissé
lecsillapodtak, és Ferenczy Noémi iskolateremtő
munkásságára alapozva ismét a kárpitszövési, a kár-
pitművészeti törekvések erősödtek fel. Ezeket a törek-
véseket napjainkig érőn dominánsaknak ítélhetjük,
ha a szombathelyi biennálék, majd triennálék
műegyütteseire, a budapesti nemzetközi kárpitmű-
vészeti kiállítások anyagára, vagy ha a Magyar
Kárpitművészek Egyesülete működésére és a fenn-
hatósága alatt, szervezése eredményeként létrejött
munkákra hivatkozunk. Dobrányi Ildikó, az 1996-
ban megalakult kárpitművészeti egyesület alapító-
elnöke állapította meg, hogy „Kapuk nyíltak egy
olyan generáció előtt, mely még a klasszikus érte-
lemben vett akadémikus képzéshez hasonló ala-
pokat kapott a budapesti Képzőművészeti, illetve
az Iparművészeti Főiskolán, ugyanakkor rendkívüli
érdeklődést mutatott a kor újabb médiumai – a szá-
mítógép, a fény- és hangeffektusok, a fotó, a videó
–, és azoknak művészetükben való alkalmazása
iránt. Ugyanakkor egyre inkább gyorsuló világunkban
e generáció nagyon is ragaszkodik, mintegy annak
ellentételezéseként, egy olyan műfajhoz, mely műve-
lőjére szinte rákényszeríti az elmélyült alkotás mód-
szerét. … A művész számára – aki maga tervezi

és szövi műveit – felkínálja a lehetőségét annak,
hogy a műtárgyat a végkifejletig tudatosan alakítva
a mű létrehozásának egész folyamatában szemé-
lyesen vegyen részt.”
A másik megközelítési lehetőségünk a Rónai Éva-
oeuvre kapcsán a munkásság alakulásának átte-
kintése lehet, amelyhez a kiindulópontunk az a Nyár
című, hosszúkás, stilizált alakokból felfűződő motí-
vumsorra komponált alkotás lehet, amely Rónai
Éva egy korai, még az 1970-es években készített
kárpitja. Ez a mű még a modernné válni vágyó
szövött textil-falikép iskolapéldája, de még nem
hordoz átütő erőt, s nem felruházott az alkotói
egyéniség, az egyéni alkotószemlélet súlyos és jel-
legzetes vonásaival. Ezek a vonások csak az 1980-as
években jelennek majd meg, s formálódnak önálló,
karakteres stílusjegyekké, majd szilárdulnak meg
stílussá. Mindez összefügg a Rónai Éva pályáját
meghatározó történeti vonatkozásokkal: tudni kell,
hogy e művész csak viszonylag későn, 1971-ben,
a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola taná-
raként dolgozva kapott diplomát a Magyar
Iparművészeti Főiskolán, majd diplomaszerzése
után is tevékenyen dolgozott a művészetpeda-
gógia területén, tanította tanítványait a faliképszövés
oly nagy alázatot követelő mesterségére és művé-
szetére. És mindezen közben újabb tíz esztendő
kellett ahhoz, hogy megtalálja önálló hangját, hogy
megszőhesse különös jeleneteket megragadó képes
kárpitjainak különös sorozatát.
És máris a mesterség, a technika problémaköréhez
érkeztünk el, s Rónai Éva munkáit szemlélve min-
denkor hangsúlyoznunk kell a technikai kivitel klasz-
szikus, egyszersmind egyéni szemlélettel
megvalósított voltát, a tradicionális gobelintechni-
ka-alkalmazását, amely hosszú és nehéz alkotói-
kivitelezői periódusokat felemésztőn mindig
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Rónai Éva: Ça va?, 1990
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Rónai Éva: Beáta, 1988

Rónai Éva: Ne kívánd felebarátodat, 2008
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a művész keze munkáját dicséri. Jankovich Júlia
Az újjászületett gobelin című összefoglaló munká-
jában fogalmazta meg, hogy „Rónai Éva fontos
törekvése az alkotói munka során, hogy a klasszikus
gobelin ’nemes’ megjelenését elérje; ehhez saját
szövési módszerre volt szüksége. Mivel a tizenkét
szálas, sűrű felvetés ma már kivitelezhetetlen, álta-
lában hatos felvetést alkalmaz, és ezen a vetülék-
szálak árnyalt gazdagságával képezi, ’festi’ felületeit.
Egy-egy bevetésbe 10-12 vékony gyapjúszálat is
kever különböző megfontolások alapján: olykor
az alapszín mellé 6-7 eltérő árnyalatot alkalmaz,
máskor komplementer színeket és azok variánsait
fogja össze. E műfaj területén kevés alkotó vállalja
ma a ’figura’ megjelenítését. Rónai Éva a mesék
naiv világát idéző elbeszélő kedvvel vállalkozik újra
és újra e bátorságot igényelő feladatra – teljesít-
ménye bámulatra méltó.”
E bámulatra méltó teljesítmény magával ragadó
mozzanataként illeszkedtek az életműbe azok

a figuratív, remekbe szabott kompozíciók, amelyek
1980-as évek és 2017 között születtek meg. A szö-
vésmódból, az anyaghasználatból, és ezek bra-
vúros technikai alkalmazásából eredő varázslatos
színegyüttesek révén gazdag festői hatásvilágot
kibontakoztató olyan textilképek állnak előttünk,
amelyek a nagy, központi motívumok és a meg-
annyi elemből szerveződő, részletező kidolgozású
kárpitmezők finom egyensúlyára alapozottak.
A jelenetek, a talán életképeknek nevezhető kom-
pozíciók megjelenítései leírhatók és nem is, mert
ugyanúgy köznapiak, mint a köznapi valóságon
túllépők. Minden lehet valószerű és meseszerű
egyszerre, dokumentatív jellegű vagy a képzelet,
a fantázia szülötte. Minden történhet, játszódhat
a régmúltban vagy akár a jelenben is, minden
lehet személyes élmény, vagy kívülről szemlélt,
színpadszerű produkciói is. Ennek eredményeként
a jelentések köreit faggatva a befogadó, a szemlélő
kissé elbizonytalanodik, a legendák, a bibliai

Rónai Éva: Eat or to be Eaton, 2003
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mélységek körében kezd kalandozni, a jelek,
a szimbólumok és metaforák felfejtésével próbál-
kozik, de már a felszínnél, a kiindulópontnál elveszti
a fonalat (bár itt ez a nyelvi fordulat nem a leg-
szerencsésebb): itt nem érvényesíthetők a máskor
jól bevált interpretációs módszerek. A leltár végül
valahogy úgy vonható meg, hogy a művek tárgya
az ember és a természet: és e világban gyakran
visszatérő elemek a víz, a hajó, a különböző
állatok: a madarak, a halak, a tatu, a nyúl, a disznó
vagy az elefánt és egy valamifajta krokodilféleség.
És az emberalakok között a felnőttek és a gyer-
mekek körében vissza-visszatérőn megjelennek
a művész szűkebb környezetének, leginkább csa-
ládjának tagjai, akik azonban a művészt jól ismerők,
művészetét elemzők körén túl a külső szemlélők
számára egy furcsa, kettősségekben játszó világ
szereplői. A kárpitképek által elénk tárt ember- és
természet-világ tele van furcsa szépséggel, könnyed
bájjal, önfeledt játékossággal, a létezés csodáival,

különösségekbe emelkedő történéseivel, költé-
szetével, gyakran felismeretlen motívumaival és
részleteivel, de ugyanakkor megismerhetetlen-
ségeivel, kiszámíthatatlanságaival, titkaival is.
És mintha mindenen átlengene valamilyen meg-
ingathatatlan derű, béke, és a bölcs, meditatív
életszemlélet.
„Azt vallja ő is, hogy a gobelinszövés életmód”
– hivatkozik az alkotó önvallomására Jankovich
Júlia. „Olyan munka, amelynek emberformáló
a hatása és életszemléletet ad, sajátos látószöget
a világhoz. Miközben alkotójának minden idejét
leköti, akkora örömet szerez, hogy mellette másra
már nincs is szükség,” És ez minden bizonnyal
így is van: Rónai Éva a nyolcvanadik életévén túl
is tevékenyen és aktívan dolgozik, tovább gya-
rapítja a magyar művészetet, a magyar kárpit-
művészetet varázslatos alkotásaival, és mindeme
örömök mellett egészen biztosan másra már
nincs is szüksége.

Rónai Éva: Navigare necesse est, 2001




